
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 30.01.2019 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

PROGRAM:  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie 

5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Čremošné na rok 2019 

6. Schválenie poplatkov za prenájom sály 

7. Rôzne 

A) Stojisko  

B) Strecha 

C) Osvetlenie nové + predĺženie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 
 
Bod 1: Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová, ktorá privítala 
prítomných poslancov, hostí a  predniesla návrh programu verejného riadneho zasadnutia OZ 
podľa pozvánky. 

Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Nikto sa 
neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.  

 

Výsledok hlasovania 

 Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - PN 



 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení: 

Zapisovateľ zápisnice:  Viera Jariabková 

Overovatelia zápisnice:          Alena Hrušíková 

       Miroslav Krajčír  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 12/2018 – splnené 

Uznesenie č. 13/2018 – splnené 

Uznesenie č. 14/2018 – splnené 

Uznesenie č. 15/2018 – splnené 

Uznesenie č. 16/2018 – splnené 

Uznesenie č. 17/2018 – splnené 

Uznesenie č. 18/2018 – splnené 

Uznesenie č. 19/2018 – splnené 

Uznesenie č. 20/2018 – splnené 

Uznesenie č. 21/2018 – splnené 

Uznesenie č. 22/2018 – splnené 

Uznesenie č. 23/2018 – splnené 

 

 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan 
 

 

 

Bod 5: Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Čremošné na I. polrok 2019 

 



Hlavná kontrolórka obce Čremošné poslala  plán kontrolnej činnosti všetkým poslancom 

a odporučila OZ vziať na vedomie plán kontrol na I. polrok  2019 

 
Uznesenie č. 1/2019  
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu  
 
 
Berie na vedomie 
 
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Čremošné na I. polrok 2019  
 

 
Bod 6: Schválenie poplatkov za prenájom sály 

 

Poslanci OZ prerokovali návrh  poplatkov za prenájom sály   

Uznesenie č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje poplatky za prenájom sály:  

Zimná sezóna: 

Obyvatelia obce: € 3,50 / hodina 

Cudzí: € 6,00 / hodina 

 

Letná sezóna: 

Obyvatelia obce: € 3,00 / hodina 

Cudzí: € 5,00 / hodina  

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - PN 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

 



Bod 7:  Rôzne 

A) Stojisko  

B) Strecha 

C) Osvetlenie nové + predĺženie 

 

A) Stojisko – potrebné tri cenové ponuky 
Svitek – nemohol by to robiť Jofi, je murár, doviezol by sa mu materiál. 
Starostka – videl si tie projekty, je tam veľké prevýšenie. Kto preberie 
zodpovednosť za stavbu. Na práce musí byť vystavená faktúra a záruka. 
Svojpomoc akcia Z už nefunguje.  
 

B) Strecha 

Starostka informovala o potrebe výmeny krytiny , nakoľko permanentne zateká aj 

po múroch. 

Kontrolórka – netečie cez krytinu, ale mala tam byť parozábrana, bohužiaľ preteká 

to už cez tri miesta. 

  

C) Osvetlenie – vymeniť staré svietidlá VO za nové LED, predĺžiť osvetlenie až k 

pánovi Balážovi.  

 

 

Bod 8: Diskusia 

Krajčír – je to nová stavba, ako je možné  že tam zateká. Čo účtovali materiál, ten tam vôbec 

nie je. Je to veľké finančné zaťaženie pre obec, nakoľko stavba bola financovaná 

z eurofondov, teraz takú veľkú opravu musí znášať obec.  

 

 

Bod 9:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 



Zápisnicu napísala:    Viera Jariabková 

 

Overovatelia zápisnice:   Alena Hrušíková 

    

  Miroslav Krajčír 

 
 
 
V Čremošnom, dňa: 30.1.2019 
 

Mgr. Zuzana Chorváthová 
           starostka obce 

 
 


